
 
 

 
Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 03.06.2015 r. do 22.06.2015 r.) 
 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach w dniach:  
 
- 19.06.2015 r. na którym zgodnie z posiedzeniem Komisja dokonała oceny przygotowania 

Ośrodka Wypoczynkowego w Brzezinach oraz terenu wokół Ośrodka. 
 
Komisja stwierdza, że Ośrodek Wypoczynkowy jest przygotowany do sezonu letniego, teren 
wokół Ośrodka jest wykoszony, utrzymany w czystości i porządku. 

 
- 22.06.2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał      

zaproponowane na VIII sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku 

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, 
posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach 
Gminy Brzeziny 

- uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny 
 
Komisja zaproponowała w projekcie uchwały w sprawie: powołania zespołu do opiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu, aby w skład zespołu 
wchodzili: Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący poszczególnych Komisji.  
 
Komisja wstrzymała się do Sesji Rady Gminy z zaopiniowaniem projektu uchwały w 
sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały jednogłośnie, który będzie 
zaproponowany do wprowadzenia do porządku obrad na sesji Rady Gminy w sprawie: 
zmiany uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w 
sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
 
Komisja została zapoznana również z zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady zmianą 
polegającą na dodaniu do porządku obrad punktów dotyczących wręczenia zaświadczenia 
radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w okręgu nr 10 i złożenia 
przez niego ślubowania. W związku z powyższym zostaną przygotowane projekty uchwał 
zmieniające liczbę poszczególnych członków komisji i ich składów osobowych. 
 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji. 
   
 
 

Przewodniczący Komisji 
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